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šolsko tekmovanje v znanju vesele šole – 5. razred 

ime in priimek 

osnovna šola 

VSE ZNAŠ!  
ŽELIVA TI VELIKO 

USPEHA.

1. 1. V Pilu smo brali članek o cepivih.
 Obkroži DRŽI, če je trditev pravilna, oziroma NE DRŽI, če je trditev napačna.

Ljudje, ki so preživeli črne koze, so ob naslednjem stiku s to smrtonosno boleznijo huje zboleli in umrli.

DRŽI. NE DRŽI.

Japonci so iz krast umrlih za črnimi kozami izdelovali praške, ki so jih nato uporabili pri zdravih ljudeh.

DRŽI. NE DRŽI.

1. 2. Vsi otroci v Sloveniji se morajo obvezno cepiti proti devetim nalezljivim boleznim.  
Katera od naštetih bolezni je na seznamu obveznih cepljenj?

 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Oslovski kašelj.     c.     Črne koze.  

b.     Malarija.      d.     Virus HPV.

1. 3. Katera nalezljiva bolezen povzroča vnetje jeter?
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Oslovski kašelj.     c.     Hepatitis B.

b. Hemofilus influenzae tipa B.    d.     Mumps.
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1. 4. Veliko smo izvedeli o revoluciji v medicini. Dopolni poved.
 Na črtice zapiši manjkajočo besedo.

_________ pomeni nenaden izbruh in hitro širjenje neke nalezljive bolezni 

v človeški populaciji.

2. 1. Pri Veseli šoli smo se učili o nalezljivih boleznih.
 Obkroži DRŽI, če je trditev pravilna, oziroma NE DRŽI, če je trditev napačna.

Gripa je bolezen, ki poleg človeka napade tudi druge sesalce, leta 2009 se je razširila kravja gripa.

DRŽI. NE DRŽI.

Španska gripa je zahtevala 50 milijonov življenj.

DRŽI. NE DRŽI.

2. 2. V Veseli šoli smo raziskovali valute sveta. 
 Kako se imenuje japonska valuta?
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Rubelj.   b.     Renminbi.       c.     Juan.      d.     Jen. 

2. 3. Katera od naštetih držav nima svoje nacionalne valute?
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Rusija.   b.     Čile.        c.     Ekvador.     d.     Kitajska.

2. 4. Učili smo se o temperaturi in napravah, ki jo prilagajajo našim potrebam.
 Obkroži DRŽI, če je trditev pravilna, oziroma NE DRŽI, če je trditev napačna.

Toplota se vedno prenaša s telesa z višjo temperaturo na telo z nižjo temperaturo.

DRŽI. NE DRŽI.

Višja ko je temperatura telesa, počasneje se gibajo njegovi atomi.

DRŽI. NE DRŽI.

3. 1. Spomnimo se na temperaturno lestvico. Katerega od naštetih znakov za zapis enote bomo uporabili, 
 da bi zapisali temperaturo, ki ima pri absolutni ničli vrednost - 273,15?
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. L     b.     °F        c.     °C      d.     G

3. 2. Pri Veseli šoli smo veliko izvedeli o prenosu toplote. Dopolni spodnjo poved.
 Na črtice zapiši manjkajočo besedo.

Les je toplotni izolator, kovina pa toplotni _________.
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3. 3. Spodaj so trditve iz veselošolske teme Toplo – hladno. Ena trditev NE drži.
 Prečrtaj trditev, ki NE DRŽI.

1. Toplota je energija, ki se prenaša med telesi takrat, ko imajo različno temperaturo.

2. Vse vrste atomov, ki obstajajo na Zemlji, najdemo na posebnem seznamu – v periodnem sistemu.

3. Anders Celzius je prvi izdelal napravo za merjenje temperature in jo imenoval termoskop.

3. 4. Pri Veseli šoli smo brali knjigo Lov za templjarskim zakladom. Kdo je lik z imenom Pika?  
 Odgovor zapiši na črto.

____________ 

4. 1. V Veseli šoli smo osvajali vesolje. Kako se imenuje ameriška raketa, ki je prva poletela v vesolje? 
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Explorer 1.    c.     Sputnik 1.

b. Saturn V.     d.     Apollo 5.

4. 2. Učili smo se o pristanku na Luni. Kdo je bil astonavt, ki je takoj za Armstrongom stopil na Luno? 
 Odgovor zapiši na črtice.

Edwin Buzz E.  ______ 

4. 3. V Veseli šoli smo brali o velikem koraku za človeštvo. Dopolni poved. 
 Na črti zapiši manjkajoči besedi. 

_________  zveza in Združene države _________  sta bili 

velesili, ki sta se potegovali za naziv zmagovalke v osvajanju vesolja.

4. 4.  Raziskovali smo potek zgodovinskega dogodka, pristanka na Luni.
 Obkroži DRŽI, če je trditev pravilna, oziroma NE DRŽI, če je trditev napačna.

Luna je približno štirikrat manjša od Zemlje.

DRŽI. NE DRŽI.

Na površju Lune se lahko kamni segrejejo tudi do 120 stopinj Celzija.

DRŽI. NE DRŽI.

5. 1. Ena od veselošolskih tem je govorila o vulkanih. 
 Kako se imenuje boginja, ki naj bi živela v kraterju havajskega aktivnega vulkana Kilauea?
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Hera.     c.     Pele.

b. Krakatoa.    d.     Lava.
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 Odgovori na vprašanje. Obkroži črko pred 
pravilnim odgovorom.

 Beantworte die Frage. Umrunde die richtige 
Antwort.

 Za pripravo okusne sladice potrebujemo 
različne sestavine. Kakšen je nemški prevod 
besede »SESTAVINE«?

 Für die Zubereitung des leckeren Nachtisches 
braucht man verschiedene Sachen. Wie heißt 
»SESTAVINE« auf Deutsch?

a. der Zucker  c.     der Geschmack

b. die Sahne  d.     die Zutaten

5. 2. Kako se imenuje mesto, ki ga je leta 79 popolnoma uničil ognjenik Vezuv?
 Odgovor zapiši na črto.

_________________ 

5. 3. O ognjenikih smo izvedeli veliko zanimivega.
 Obkroži DRŽI, če je trditev pravilna, oziroma NE DRŽI, če je trditev napačna.

Lava, ki na kopnem prodre na površje, se imenuje magma.

DRŽI. NE DRŽI.

Premer Zemljinega jedra znaša 3470 km.

DRŽI. NE DRŽI.

5. 4. V Veseli šoli smo veliko izvedeli o nevarnih vulkanih. Dopolni spodnjo poved.
 Na črtice zapiši manjkajočo besedo.

Izbruh Santorinija je morda podlaga za grško zgodbo o ____ N____ – nekdanji

civilizaciji, ki jo je pogoltnilo morje.

6. 1. V Veseli šoli smo podrobneje spoznali velikega skladatelja Beethovna.
 Obkroži DRŽI, če je trditev pravilna, oziroma NE DRŽI, če je trditev napačna.

V letu 2020 praznujemo 250. obletnico Beethovnove smrti.

DRŽI. NE DRŽI.

Med drugim Beethovnov opus zajema 2 operi.

DRŽI. NE DRŽI.

6. 2. Katero nemško mesto je rojstni kraj Beethovna? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Berlin.      b.     Hamburg.      c.     Bonn.  d.     Köln.

6. 3. Kdo je avtor opere Čarobna piščal?
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. J. Haydn.     b.     W. A. Mozart.     c.     J. S. Bach.  d.     L. van Beethoven.

6. 4. Znanje tujih jezikov odpira vrata v širni svet. Izberi nalogo: reši angleško nalogo, če se učiš angleščino, 
oziroma nemško nalogo, če se učiš nemščino.

 Odgovori na vprašanje. Obkroži črko pred 
pravilnim odgovorom.

 Answer the question. Circle the correct answer.

 Za pripravo okusne sladice potrebujemo 
različne sestavine. Kakšen je angleški prevod 
besede »SESTAVINE«?

 What is the English  word for »SESTAVINE«?

a. a flavour  c.     cream

b. a dessert d.     ingredients


